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Äldrenämnden Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Äldrenämnden 2020-06-03 ALN-2020-00192 

Handläggare: 
Jesper Kyrk 

Beslut om att öppna träffpunkter 

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att från och med den 15 juni 2020 återuppta verksamheten på äldrenämndens 
träffpunkter för personer över 65 år. 

Ärendet 

18 mars 2020 togs beslut (ALN-2020-00192) om att tillfälligt stänga träffpunkter 65+. 
Beslutet togs för att minska risken för smittspridning av Covid-19 och för att skydda 
kommuninvånare ur riskgrupperna. Till grund för beslutet låg Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer att personer 70 år och uppåt bör begränsa sina sociala kontakter, 
bland annat genom att undvika kollektivtrafik och folksamlingar. Det har även visat sig 
att personer 70 år och uppåt löper större risk för att allvarligt drabbas då de smittas av 
Covid-19. 

1 nuläget har Folkhälsomyndigheten förtydligat sina rekommendationer gällande äldre 
personer. Enligt Folkhälsomyndigheten är det möjligt även för den som tillhör en 
riskgrupp att träffa andra - men då på betryggande avstånd och gärna utomhus. Vidare 
rekommenderas fysisk motion av folkhälsomyndigheten och sociala kontakter är 
viktiga även under tider av Covid-19. Med anledning av nu gällande rekommendationer 
och kunskapsläge ser äldrenämnden nu att en öppning av träffpunkterna successivt 
bör kunna ske, om verksamheten anpassas utifrån Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. 

Alla aktiviteter som sker inom ramen för träffpunktsverksamheten måste anpassas för 
att minska smittspridningen. Utgångspunkten är inledningsvis att alla träffpunkter 
både på landsbygden och i staden ska erbjuda aktiviteter några dagar i veckan. 
Aktiviteterna genomförs utomhus. Att samtliga träffpunkter är öppna minskar risken 
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att personer ur målgruppen åker, exempelvis kollektivt, över kommunen för att kunna 
delta i aktiviteterna och således minskar risken för att äldre utsätter sig för risk för 
smitta. Aktiviteter kan exempelvis erbjudas på lämpliga områden i närheten av 
träffpunkterna. För att delta i aktiviteterna kommer föranmälan krävas så att 
personalen kan kontrollera att det inte samlas för mycket folk på för liten yta. Antal 
deltagare ska anpassas till storleken på tillgänglig yta och möjligheterna att säkerställa 
att aktiviteten sker på ett anpassat och lämpligt sätt. Ytterligare anpassning kan ske 
exempelvis genom att aktivitetsområden avgränsas med koner och en tydlig "entre" 
där deltagarna går in. Vid entrén ska handdesinfektion erbjudas. Inuti området kan 
koner utplaceras med två meters mellanrum för att hjälpa deltagarna att hålla 
avståndet till varandra under aktiviteterna. Bemanningen vid varje aktivitet får avgöras 
utifrån förutsättningarna men ska inte understiga två personer och ska ansvara för att 
kontinuerligt påminna deltagarna att hålla avstånd och att tvätta händerna. Vid behov 
av toalettbesök kan de ske i träffpunktens lokaler. Personalen ska i så fall desinficera 
ytorna efter varje toalettbesök. 

Utvecklingen av Covid-19 kommer att följas noga. Äldrenämnden följer 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt utvecklingen i region Uppsala och 
Uppsala kommun. Om åtgärder krävs för att minska smittspridning kan 
träffpunkternas verksamhet återigen komma att begränsas eller ytterligare anpassas 
för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med rekommendationer och 
aktuellt kunskapsläge. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget innebär inga ökade kostnader för äldrenämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-03 

Äldreförvaltningen 

Carina Juhlin 
Förvaltningsdirektör 
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